
 

 

R O M Â N I A 

JUDETUL PRAHOVA 

COMUNA TARGȘORU VECHI 

Nr. 2350/13.02.2020 

 

 

 

 

PROCES VERBAL DE AFIŞARE 

Încheiat astăzi, 13.02.2020 

 

 

               Subsemnata, CRISTIAN DANIELA secretar general al Comunei Targşoru Vechi, judeţul 

Prahova, am procedat astăzi, data de mai sus, la afişarea la avizierul Primăriei Targşoru Vechi, a 

următoarelor proiecte de hotărâri supuse consultării cetăţenilor, în conformitate cu prevederile OUG nr. 

57/2019- privind Codul administrativ şi a art.2 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională, ce 

se va supune dezbaterii în şedinţa ordinară din data de 18.02.2020, orele 16:00: 

 

1. Aprobarea procesului verbal din şedinţa ordinara a Consiliului Local al comunei Târgsoru Vechi 

din 22.01.2020. 

2 .Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului initial de venituri si cheltuieli al Comunei Targsoru 

Vechi, judetul Prahova pentru anul 2020,initiat de dl Dragan Nicolae – primar. 

3. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului initial de venituri si cheltuieli al Scolii Gimnaziale 

sat Strejnicu Comuna Targsoru Vechi, judetul Prahova pentru anul 2020 initiat de dl Dragan Nicolae – 

primar. 

4. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului initial de venituri si cheltuieli al Scolii Gimnaziale 

Comuna Targsoru Vechi, judetul Prahova pentru anul 2020, initiat de dl Dragan Nicolae – primar. 

5. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului initial de venituri si cheltuieli al SC ECO 

SERVICIUL APA – CANAL - SALUBRIZARE Tirgsoru Vechi, judetul Prahova pentru anul 2020, 

initiat de dl Dragan Nicolae – primar. 

6. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului initial de venituri si cheltuieli al S.C. SERVICII 

COMUNALE TÂRGȘORU VECHI S.R.L., judetul Prahova pentru anul 2020, initiat de dl Dragan 

Nicolae – primar. 

7. Proiect de hotarare privind stabilirea numarului maxim de asistenti personali, pentru anul 2020, in 

Comuna Targsoru Vechi, judetul Prahova, initiat de dl Dragan Nicolae – primar. 

8. Proiect de hotarare privind aprobarea acordarii burselor scolare in anul 2020, initiat de dl Dragan 

Nicolae – primar. 

9. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie la data de 31.12.2019 al bugetului local 

al Comunei Targsoru Vechi, judetul Prahova, initiat de dl Dragan Nicolae – primar. 

10 .Proiect de hotarare privind aprobarea efectuarii investitiei si  incheierii contractului de cofinantare 

extindere a sistemului de distributie gaze in Comuna Târgsoru Vechi, judetul Prahova,initiat de dl Dragan 

Nicolae – primar. 

11. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al Comunei 

Târgsoru Vechi pentru o perioada de trei luni: martie, aprilie si mai 2020, initiat de dl Dragan Nicolae – 

primar. 

 

 



12 .Proiect de hotarare privind aprobarea infiintarii serviciului social furnizat în comunitate: " Cabinet 

pentru servicii de asistență socială -comunitara si a regulementului de organizare si functionare",initiat de 

dl Dragan Nicolae – primar. 

13 .Proiect de hotarare privind completarea tarifelor, taxelor si preturilor pentru serviciile prestate de 

SC Servicii Comunale Targsoru Vechi SRL, initiat de dl Dragan Nicolae – primar. 

14 .Proiect de hotarare privind indreptarea erorii materiale survenite in HCL nr. 141/19.12.2017 

referitoare la aprobarea completarii nomenclatorului stradal al Comunei Tîrgşoru Vechi, initiat de dl 

Dragan Nicolae – primar. 

15 .Proiect de hotarare privind aprobarea rezilierii Contractului  de Constituire Drept de Superficie 

nr.636/27.03.2013, initiat de dl Dragan Nicolae – primar. 

16 .Proiect de hotarare privind indreptarea erorii materiale survenite in HCL nr. 163/18.12.2019, 

referitoare la  indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020 in Comuna Targsoru Vechi, 

judetul Prahova ,initiat de dl Dragan Nicolae – primar. 

17 .Proiect de hotarare privind aprobarea PUZ ( Plan Urbanistic Zonal )  si Regulament local aferent 

– pentru obiectivul „PUZ – EXTINDERE INTRAVILAN ( S=5328 MP) ZONA UNITATI 

INDUSTRIALE SI DEPOZITE SI REGLEMENTARE TEREN EXTRAVILAN (S=268819 MP) 

PENTRU AMENAJARE EXPLOATARE AGREGATE MINERALE IN TERASA CU REDAREA 

TERENULUI IN CIRCUITUL AGRICOL PRIN TALUZARE SI COPERTARE SI AMENAJARE 

DRUM ACCES (Sst=290054 mp), initiat de dl Dragan Nicolae – primar. 

18. Alte probleme. 

 
 

 

 

 

 

 

SECRETAR GENERAL, 

CRISTIAN DANIELA 


